
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA
COMUNA BLAGESTI
JUDETUL BACAU

ANUNT
02 NOIEMBRIE 2017,

Anunt consultare publica pentru proiectul de hotarare privind aprobarea impozitelor,
taxelor locale, a amenzilor si a altor taxe locale care constituie sursede venit ale bugetului local
pentru anul 2018.

Primaria comunei Blagesti,judetul Bacau,initiaza procedura de consultare publica, in
conformitate cu prevederile Legiinr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia
publica, republicata, pentru proiectul de hotarare privind aprobarea impozitelor, taxelor locale,
a amenzilor si a altor taxe locale care constituie sursede venit ale bugetului local pentru anul
2018.
Proiectul de act normativ poate fi consultat pe site-ul Primariei comunei Blagesti

www.comuna-blagestLnet sau la sediul institutieL
Propunerile, sugestiile si opiniile cu privire la acest proiect de act normativ pot fi depuse pana

la data de 20.11.2017Ia sediul Primariei comunei Blagestisause pot transmite pe adresade e
mail: primaria_blagesti@yahoo.com.
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ROMANIA
JUDETUL BACAU

COMUNA BLAGESTI,
CONSILIUL LOCAL

AVIZAT PT. LEGALITAT,E)
SECRETAR, ~/,,/, /)

\ 0-/ ~

PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea impozitelor, taxelor locale ~ia altor taxe speciale care constituie surse de

venit ale bugetului local pentru aoul2018

Consiliul Local al comunei Blagesti, judetul Bacau, intrunit in sedinta ordinara;
Avand In vedere:
- raportul nr.9433/17.10.2017 al compartimentului Contabilitate Impozite ~iTaxe;

- expunerea de motive nr.38387/03.10.2017 a Primarului comunei Blagesti;
- Legea nr. 227/08.09.2015 privind Codul fiscal- modificata ~icompletata;
- O.U.G. nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru, modificata prin Legea nr. 138/15.10.2014
pentru modificarea ~i completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, precum si
pentru modificarea si completarea unor acte normative conexe;
- Legea nr. 138/15.10.2014 pentru modificarea ~i completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de
procedura civila, precum si pentru modificarea ~icompletarea unor acte normative conexe;
- prevederile art.30 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale - modificata si
completata;
- H.G. nr. 1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele ~i taxele locale si alte
taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile incepand cu anul 2013, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala - modificata si completata;
- prevederile Legii nr.195/2006 - legea cadru a descentralizarii, cu modificarile si completarile
ulterioare;
- rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Blagesti;
- in baza prevederilor art.27, art.36, alin.2,lit.b, alin. 4, lit.c, art.45, art.48, alin.2 si art. I 15 alin.l
lit.b din Legea Administratiei Publice Locale nr.215/200 I republicata si modificata.

SE PROPUNE:
Art.l. Se aproba impozitele, taxele locale si taxele speciale, prevazute de Legea

nr. 227/08.09.2015 privind Codul fiscal - modificata ~i completata, si a altor taxe locale care
constituie surse de venit ale bugetului local pentru anul 2018, conform anexei la prezenta.
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Art.2. Se aproba mentinerea bonificatiei de 10% pentru plata cu anticipatie a impozitului pe

cladiri, a impozitului pe teren ~i a impozitului pe mijloacele de transport datorate pentru intregul
anul fiscal de catre persoanele fizice pana la data de 31 martie a anului 2018 si acordarea
bonificatiei de 10% si pentru persoanele juridice care achita anticipat numai impozitul pe cladiri si
impozitul pe teren pana la 31 martie a anului 2018.

Art.3. Creantele fiscale restante aflate in sold la data de 31 decembrie a anului 2017, mai
mici de 20 lei, se anuleaza, Plafonul se aplica totalului creantelor fiscale datorate si neachitate de
debitori.

Art.4. Se aproba reducerea cu 50% a impozitului pe mijloacele de transport pentru mijloace
de transport agricole utilizate efectiv in domeniul agricol si mijloace de transport hibride.
Reducerile de la plata impozitului pe mijloacele de transport agricole utilizate efectiv in domeniul
agricol si mijloacele de transport hibride se aplica incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator
celui in care persoana depune documentele justificative.

Art.5. Prezenta Hotarare intra in vigoare incepand cu data de 01.01.2018.
Art.6. Prezenta hotarare poate fi contestata in term en de 30 de zile la instanta de contencios

administrativa competenta, in conditiile Legii nr.554/2004 - legea contenciosului administrativ,
modificata si completata,

Art.7. Compartimentul Contabilitate Impozite si Taxe, precum si celelalte compartimente
din cadrul aparatului de specialitate al primarului vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari
care va fi adusa la cunostinta publica de catre ServoImpozite si Taxe prin mijloace mass-media ~i prin
afisare,



U.A.T. BLAGESTI
JUDETUL BACAU
CONSILIUL LOCAL

ANEXA LA HOT.NR. DIN __ 2017
privind aprobarea impozitelor si taxelor locale

pentru anul 2018

TABLOUL CU VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE, TAXELE LOCALE
STABILITE iN SUME FIXE SAU COTE PROCENTUALE PENTRU ANUL 2018

- IMPOZITUL ~I TAXA PE CLADIRI
In cazul persoanelor fizice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de impozitare
de 0.1% la valoarea impozabila a cladirii.
Valoarea impozabila a cladirii se ajusteaza in functie de rangullocalitatii si zona in care este

amplasata cladirea.

~
TIPUL CLADIRII NIVELURILEPREVAZUTEPENTRUANUL2018

Cu instalalatii de apa, Fara instalatii de apa,
canalizare, electrice ~i canalizare, electricitate
incruzire (conditii cumulative) sau incruzire

L'Cladire cu cadre din beton annat sau cu 600
pereti exteriori din caramida, arsa sau din 1000
orice alte materiale rezultate in urma unui
tratament termic §i/ sau chimic
2.Cladire cu peretii exteriori din lemn, din 200
piatra naturala, din caramida nearsa, din 300
valatuci sau din orice alte materiale nesupuse
unui tratament termic §i/ sau chimic
3.Cladire-anexa cu cadre din beton annat cu 175
peretii exteriori din caramida arsa sau din 200
orice alte materiale rezultate in urma unui
tratament termic §i/sau chimie
4. Cladire-anexa cu peretii exteriori din lemn, 75
din piatra naturala, din caramida nears a, din 125
valatuci sau din orice alte materiale nesupuse
unui tratament termic §i/ sau chimie

" 5.In cazul contribuabilului care detine la 75% din suma care s-ar aplica 75% din suma care s-ar
aceeasi adresa incaperi amplasate la subsol, la cladirii aplica cladirii
demisol §i/sau mansarda, utilizate ca
locuinta, in oricare dintre tipurile de cladiri
prevazute la nr.1-4
6,in cazul contribuabilului care detine la 50% din suma care s-ar aplica 50% din suma care s-ar
aceeasi adresa incaperi amplasate la subsol, la cladirii aplica cladirii
demisol §i/sau la mansarda, utilizate in
scopuri decat locuinta, in orieare dintre
tipurile de cladiri prevazute la nr.1-4

Valoarea impozabila a cladirii, exprimata in lei, se determina prin inmultirea suprafetei construite
desfasurate a acesteia, exprimate inmetri patrati, cu valoarea impozabila corespunzatoare, exprimata in
lei/rnp, din tabel (5).

Valoarea impozabila a cladirii se ajusteaza in functie de rangul localitatii si zona in care este amplasata
cladirea, prin inmultirea valorii determinate cu coeficientul de corectie corespunzator.

Avand in vedere faptul ca la nivelul comunei Blagesti nu exista 0 delimitare prin HCLa zonelor din
intravilan propun 0 singura rona respectiv zona A rangul IVaplicandu-se coeficientul de corectiel, 10.

Valoarea impozabila a cladirii se reduce in functie de anul terminarii acesteia, dUE_acum urmeaza: cu 20%
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pentru cladirea care are 0 vechime de peste 50 de ani de la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta; b) cu
10%pentru cladirea cu 0 vechime cuprinsa intre 30 de ani si 50 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului
fiscal de referinta.B]

In cazul cladirii utilizate ca locuinta, a carei suprafata construita depaseste 150 de metri patrati, valoarea
impozabila a acesteia se majoreaza cu cate 5%pentru fiecare 50 metri patrati sau fractiune din acestia, In
cazul cladirii la care au fost executate lucrari de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau
extindere, din punct de vedere fiscal, anul terminarii se actualizeaza, astfel ca acesta se considera ca fiind eel
in care au fast terminate aceste ultime lucrari.

A 750

Taxa pe cladiri se datoreaza pe perioada valabilitatii contractului prin care se constituie dreptul de
concesiune,inchiriere,administrare ori folosinta.

Impozitul pe cladiri este datorat pentru intregul an fiscal de persoana care are in proprietate cladirea la
data de 31 decembrie a anului fiscal anteriror.

In cazul dobandirii sau construirii unei cladiri in cursul anului proprietarul acesteia are obligatia sa
depuna 0 declaratie la organul fiscal in a carui raza teritoriala de competenta se aila cladirea in termen de 30
de zile de la data dobandirii si datoreaza impozit pe cladiri incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator.

Pentru cladirile nerezidentiale ailate in proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe cladiri se calculeaza
prin aplicarea unei cote de 1% asupra valorii de inventar sau a valorii finale a lucrarilor de constructii,
respectiv a valorii din actul de proprietate in cazul dobandirii in ultimii 5 ani.

Pentru cladirile nerezidentiale ailate in propriatatea persoanelor fizice utilizate pentru activitati din
domeniul agricol impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a
cladirii.

In cazul in care valoarea cladirii nu poate fi calculata conform prevederilor alin 1 impozitul se calculeaza
prin aplicarea cotei de 2%asupra valorii impozabile.
Persoane juridice:

Calculul impozitului /taxei pe cladirile detinute de persoanele juridice;
Pentru cladirile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale,
concesionate, inchiriate, date in administrare ori folosinta, dupa caz, persoanelor juridice,se
stabileste taxa pe cladiri, care se calculeaza in conditii similare cu impozitul pe cladiri;

- pentru cladirile reevaluate sau dobandite incepand cu 1 ianuarie 2015 1,00%
- pentru cladirile care n-au efectuat nici 0 reevaluare incepand cu 1 ianuarie 2015 5,00%
- pentru cladirile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ - teritoriale,

concesionate, inchiriate, date in administrare sau in folosinta, dupa caz 1,00%
- pentru cladirile utilizate in activitati din domeniul agricol 0,4%

Plata impozitului si taxei se plateste anual ,in doua rate egale,pana la datele 31 martie si 30
septembrie,inclusiv.

IMPOZITULPE TEREN SI TAXAPE TEREN
Impozitul /taxa pe teren se stabileste luand in calcul suprafata terenului,rangullocalitatii in care este
amplasat terenul, zona si categoria de folosinta a terenurilor conform incadrarii facute de consiliul
local.
In cazul unui teren amplasat in intravilan inregistrat in registrul agricolla categoria de folosinta
terenuri cu constructii precum si terenul inregistrat in registrul agricolla alta categorie de folosinta
decat cea de terenuri cu constructii in suprafata de pana la 400m2 ,inclusiv impozitul/taxa pe teren se
stabileste prin inmultirea suprafetei terenului exprimata in hectare cu suma corespunzatoare prevazuta
in tabelul urmator:

A.IMPOZITUL/TAXAPE TERENURILEAMPLASATEIN INTRAVILAN-TERENURICUCONSTRUCTII lei/ha
Zona in cadrul NIVELURILEPREvAzuTE PENTRUANUL2018

localitatii Nivelulimpozitului aferent localitatii de rang IV

• Pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ
teritoriale, concesionate,inchioriate, date in administrare ori folosinta, se stabileste taxa pe teren,
care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare
sau folosinta, dupa caz, in conditii similare cu impozitul pe teren.

• In cazul unui teren amplasat in intravilan inregistrat in registrul agricolla alta categorie de
folosinta decat cea de terenuri cu constructii pentru suprafata care depaseste 400m2
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impozitul/taxa pe teren se stabileste prin inmultirea suprafetei terenului exprimata in ha cu suma
corespunzatoare prevazuta in tabelul de mai jos:

B. IMPOZITUL/TAXAPE TERENURILEAMPLASATEIN INTRAVILAN- ORICE ALTACATEGORIEDE
FOLOSINTADECATCEADE TERENURICUCONSTRUCTII
Categoria de folosinta
NIVELURILE PREVAZUTE PENTRU ANUL 2018

A
1. Teren arabil 28
2. Pasune 21
3. Faneata 21
4. Vie 46
5. Livada 53
6. Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera 28
7. Teren cu ape 15
B. Drumuri si cai ferate X
9. Neproductiv X

Incadrarea terenurilor in categoriile de folosinta din tabelul de mai sus se va face numai in baza
documentelor justificative prezentate de contribuabili, respectiv extras de carte funciara, valabil (actualizat)
cu pozitii distincte pentru terenurile din alte categorii de folosinta decat cele cu constructii, situate in
intravilanul comunei Blagesti.

Ca exceptie, in cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat in intravilan,
inregistrat in registrul agricol la alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii,
impozitul pe teren se calculeaza conform prevederilor pentru persoane fizice numai daca indeplinesc,
cumulativ, urmatoarele conditii:

a) au prevazut in statut, ea obiect de activitate, agricultura;
b) au inregistrate in evidenta contabila venituri si cheltuieli din desfasurarea obiectului de activitate

prevazut la lit. a).
In caz contrar, impozitul pe terenul situat in intravilanul unitatii administrativ-teritoriale, datorat

de contribuabilul persoana juridica se calculeaza ca impozit pe teren amplasat in intravilan, teren cu
constructii.

In cazul impozitului pe terenurile amplasate in intravilan, pentru a nu majora sau diminua, dupa caz,
nivelurile respective ca efect al rotunjirilor la a doua zecimala in urma conversiei generata de aplicarea Legii
nr.34B/2004 privind denominarea monedei nationale, s-a procedat la raportarea nivelurilor impozitului pe
teren in lei/ha, tinand seama de faptul ca 1m.p. = 0,0001 ha.

In cazul unui teren amplasat in extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileste prin inmultirea
suprafetei terenului exprimata in ha cu suma corespunzatoare prevazuta in urmatorul tabel :

IMPOZITUL/TAXAPE TERENURILEAMPLASATEIN EXTRAVILAN-lei/ha
Categoria de folosinti NIVELURILE PREVAzUTE PENTRU

ANUL 2018

- 1. Teren cu constructii 30
.. 2. Arabil 42

3.pa~une 20
4. Faneata 20
5. Viepe rod, alta decat cea prevazuta la nr.crt.5.1 50
5.1. Viepana la intrarea pe rod 0
6. Livada pe rod, alta decat cea prevazuta la nr.crt.6.1 50
6.1. Livada pana la intrarea pe rod 0
7. Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera, cu exceptia celui prevazut 14
la nr.crt.7.1
7.1. Padure in varsta de pana la 20 de ani si padure cu rol de protectie 0
B. Teren cu apa, altul decat eel cu amenajari 1
B.l. Teren cu amenajari piscicole 30
9. Drumuri si cai ferate 0

10. Teren
I

0
neproductiv

Impozitul/taxa pe teren este datorat pentru intregul an fiscal de persoana care are in proprietate
terenulla data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.
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· -3. Barci cu motor 2104. Navede sport si agrement=j intre 0 Ifi 11195.Scutere de apa 2106.Remorchere si irnpinzatoare: X
a) pana la 500 CP inclusiv 559
b) peste 500 CP si pana la 2.000 CP, inclusiv 909
c) peste 2.000 CPsi pana la 4.000 CP, inclusiv 1.398
d) peste 4.000 CP 2237

7. Vapoare-pentru fiecare 1.000tdw sau fractiune din 182acesta
8.Ceamuri, slepuri si barje fluviale: X
a) cu capacitate de incarcare pana la 1.500 tone, inclusiv 182
b) cu capacitatea de incarcare de peste 1.500 tone si 280

pana la 3.000 tone, inclusiv
c) cu capacitatea de incarcare de peste 3.000 tone 490

-Impozitul pe mijlocul de transport este datorat pentru intregul an fiscal de persoana care detine
dreptul de proprietate asupra unui mijloc de transport inmatriculat sau inregistrat in Romania la data de 31
decembrie a anului fiscal anterior.

-In cazul inmatricularii unui mijloc de transport in cursul anului proprietarul acestuia are obligatia
sa depuna 0 declaratie la organul fiscal local in a carei raza teritoriala de competenta are domiciliul inj

C
termen de 30de zile de la data inregistrarii si datoreaza impozit cu data de 01 ianuarie a anului urmator.

- In cazul in care mijlocul de transport este dobandit in alt stat decat Romania, proprietarul
datoreaza impozit incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator inmatricularii sau inregistrarii acestuia
in Romania.

- In cazul radierii din circulatie a unui mijloc de transport proprietarul are obligatia sa depuna 0
declaratie la organul fiscal in a carui raza teritoriala de competenta isi are domiciliul sediul sau pt. De lucru,
in termen de 30de zile de la data radierii si inceteaza sa datoreze impozit cu data de 01 ianuarie a anului
urmator.

TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR SI A AUTORIZATIILOR
Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism in NIVELURILEAPLICABILEiNANULFISCAL2018
mediu rural
Suprafata pentru care se obtine certificatul de urbanism Taxa, in lei
a) Parra la 150 m-, inclusiv 3
b) lntre 151 si 250 m-, inclusiv 4
c) lntre 251 si 500 m2, inclusiv 5
d) lntre 501 si 750 m-', inclusiv 6
e) lntre 751 si 1000m-, inclusiv 7
f) Peste 1000m-' 7,00+0,051ei/m2 pentru fiecare m? care depaseste

1000 m-'

C Pentru eliberarea unei autorizatii de construire pentru 0 0,5% din valoarea autorizata= a lucrarii
cladire care urmeasa a fi folosita ca locuinta sau anexa la
locuinta
Taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje sau excavari 6
(lei/mp)
Taxa pentru eliberarea autorieatte! necesare pentru lucrarile 3% din valoarea autorizata a lucrarilor de
de organizare de ~antier in vederea realizirii unei organizare de santier
conatructfi, care nu sunt incluse in alta autortzatte de
construire

Taxa pentru eliberarea autorizatfei de construire pentru 6
chlcscurl, tonete, cabine, spatii de expunere situate pe caile
~i in spatiile publice precum Ifipentru amplasarea corpurilor
Iii panourilor de afi~j, a firmelor Iii reclamelor - lei/m.p. -
Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru 1% din valoarea autorizata a lucrarilor de
oricare alta constructie decat cele prevasute in alt alineat al constructie, inclusiv instalatiile aferente
prezentei anexe.
Taxa pentru eliberarea autoriaatfei de desflmtare partiali sau 0,1 % din valoarea impozabila a acestora**
totala unei constructii
Taxa pentru prelungirea certificatului de urbanism, precum 30% din valoarea taxei initiale
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Iii a autorizatiilor de construire
Taxa pentru eliberarea autorizatiilor privind lucririle de
racorduri Iiihransamente la retelele publice de api, 13canalizare, gaze, termice, energiie electrici, telefoane Iii
televiziune prin cablu (lei/racord)
Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de citre 15
comisia de urbanism Iii amenajarea teritoriului, de cs.tre
primirie.
Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura 8stradali Iii adresi.
Taxa pentru inregistrarea si transcrierea, reconstituirea si 13intocmirea ulterioara la cerere in actele de stare civila,
eliberarea altor certificate de stare civila in locul celor
pierdute,sustrase, distruse ori deteriorate
*,** Valoarea autorizata a lucrarii este valoarea declarata, reala a lucrarii, inclusiv a instalatiilor aferente acestora
regularizarea facandu-se la terminarea lucrarii. Pentru persoanele fizice, In cazul In care valoarea lucrarilor declarate de
catre solic~~anteste mai mica decat v~oarea d~terminata conform impozitului pe cladiri, regularizarea taxei se va face pe
baza valoru astfel calculate. Valoarea impozabila este valoarea de inventar actualizata, din evidenta contabila (in cazul
persoanelor juridice), respectiv valorile pe metru patrat (In cazul persoanelor fizice], Pentru taxele prevazute In prezenta
anexa, stabilite pe baza valorii autorizate a lucrarilor de constructie, se aplica urmatoarele reguli:

a)- taxa datorata se stabileste pe baza lucrarilor de constructie declarate de persoane care solicita avizul §iplateste
inainte de emiterea avizului;

bl-in termen de 15 zile de la data finalizarii lucrarilor de constructie, dar nu mai tarziu de 15 zile de la data la care
expira autorizatia respectiva, persoana care a obtinut autorizatia trebuie sa depuna 0 declaratie privind valoarea
lucrarilor de constructie la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale;
cj-pana in cea de-a 15-a zi inclusiv, de la data la care se depune situatia finala privind valoarea lucrarilor de
constructii, compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale are obligatia de a stabili taxa
datorata pe baza valorii reale a lucrarilor de constructie;
d) -pana In cea de-a 15-a zi inclusiv, de la data la care compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei
publice locale a emis valoarea stabilita pentru taxa, trebuie platita orice suma suplimentara datorata de catre persoana
care a primit autorizatia sau oricare suma care trebuie rambursata de autoritatea administratiei publice locale.
in cazul unei autorizatii de construire emise pentru 0 persoana fizica, valoarea reala a lucrarilor de constructie nu poate
fimai mica decat valoarea impozabila a cladirii.

NIVELURILE PREvAzuTE PENTRU ANUL
20 18jlei)

Taxa anuals. pentru eliberarea autorizapilor de funcponare 20
Taxa anuali pentru vizarea anuala autorizatiilor de 10
funcponare
Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri 28
cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, depnute de
consiliile locale (pentru fiecare mp. sau fractie mp.)
Taxi. pentru elibarerarea atestatului de producator 50
Taxa pentru vizarea trimestriala a atestatului de producator 20
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizatiei privind 150
desfasurareaq unei activitati de alimentatie publica
restaurante COD561, Baruri si alter activitati de srvire a

__ bauturilor 563 si Alte activitati recreative si distractive 932

~

TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA SI PUBLICITATE
NIVELURILEprevazute PENTRUANUL2018

Taxa pentru afisaj in &Copde reclama si publicitate:
30/m.p. sau fractiunea) in cazul unui afisaj situat in locul in care persoana deruleaza 0 activitate economica -

de m.p./an
20 lei/m.p. saub) in cazul oricarei alt panou, afisaj sau structura de afisaj pentru reclama si publicitate-

fractiune de m.p./an

Orice persoana care utilizeaza un panou, afisaj sau structura de afisaj pentru reclama si publicitate intr-un loc public
datoreaza plata taxei anuale catre bugetullocal al autoritatii administratiei publice locale in raza careia este amplasat
panoul, afisajul sau structura de afisaj". . . . .. •

Persoanele care datoreaza taxa pentru afisaj in scop de reclama S1pubhc1tate au obbgatia sa depuna 0 decla_ratle la
compartimentul de specialitate al autoritatii a~inistrati~i pu?lice locale in a care~raza este amplasat p~oul, afisaJul sau
structura de afisaj, sub sanctiunile prevazute m Codul F1scalm termen de 30 de zile de la data amplasaru.

I - IMPOZITUL PE SPECTACOLE
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Manifestare artistic a sau activitate distractiva
a) in cazul videotecilor 0,16 lei/mp/zi de spectacol
b) in cazul discotecilor 0,27Iei/m.p./zi de spectacol
* Persoanele care datoreaza impozitul pe spectacole stabilit in conformitate cu prezentul articol, au obligatia de a

depune 0 declaratie la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale privind spectacolele
programate pe durata unei luni calendaristice. Declaratia se depune pana la data de 15, inclusiv, a lunii precedente celei in

•
care sunt programate spectacolele respective.

Sunt scutite de plata impozitului snectacolele orzanizate in scopuri umanitare.L___~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~

Calculul impozitului
(l) Impozitul pe spectacole se calculeaza prin aplicarea cotei de impozit la suma incasata din vanzarea biletelor

de intrare ~ia abonamentelor.
(2) Consiliile locale hotarasc cota de impozit dupa cum urmeaza:
a) pana la 2% pentru spectacolul de teatru, balet, opera, opereta, concert filarmonic sau alta manifestare

muzicala, prezentarea unui film la einematograf, un spectacol de eire sau orice competitie sportiva intema sau
intemationala;
b) pana la 5% in cazul oricarei altei manifestari artistice decat cele enumerate la lit. a).

(l) Orice persoana care organizeaza 0 manifestare artistica, 0 competitie sportiva sau alta activitate distractiva
in Romania are obligatia de a plati impozitul prevazut in prezentul capitol, denumit in continuare impozitul pe
spectacole.

(2) Impozitul pe spectacole se plateste la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale in raza careia are loc
manifestarea artistica, competitia sportiva sau alta activitate distractiva.

• 3) Potrivit prevedirilor QUGnr. 105/2004 privind unele masuri pentru eliberarea si inmanarea titlurilor de
proprietate asupra terenurilor agricole si forestiere, publicata in MOnr. 1097din 24 noiembrie 2004, aprobata prin
Legeanr.34/2005, in scopul finalizarii eliberarii titlurilor de proprietate, de la data de 24 noiembrie 2004,
eliberarea si inmanarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole si forestiere se fac gratuit.

TAXE PENTRU UTILIZAREA TEMPORARA A LOCURILOR PUBLICE DIN COMUNA
BLAGESTI

1. Taxa teren pentru activitati ocazionale 13 leijzi j mp
2. Taxa teren pentru comert ambulant 15 leijzi
3. Taxa pentru amenajari de activitati sezoniere(parcuri, terase) 7 leijzi jmp
4. Taxa comert stradal 39 leijmpjzi sau fractiune de zi

•
- TAXE SPECIALE -

II. Alte taxe speciale: .. .. .
I.Taxe pentru eliberarea certificatelor de adevenrea propnetatii pentru.

- bovine 15 lei
- porcine 7 lei
- cabaline 14 lei
- ovine/caprine 5 lei

2. Taxe pentru eliberarea de adeverinte (copii), copii dupa autorizatii, acte existente in arhiva,
adeverinte de vechime in munca 6 lei

3. Taxa oficiere casatorie in alta locatie decat sediul institutiei publice 50 lei

4 Taxe activitate transport si taxi: ., .
_ eliberare autorizatie de transport in regim de taxl 200 lei
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- taxa de utilizare statie auto (domeniul public) 25lei/luna

S. Taxa P.S.I. / 10 lei/an

5 Taxa salubrizare se va incasa conform Contractului incheiat cu firma de salubrizare.

6 Taxa pentru inchirierea caminului cultural - la nunta - 350 lei/zi
- la cumetrie - 200 lei/zi
- cununii civile - 100 lei
- pentru alte activitati 50lei/zi
- taxa inchiriere vesela 150lei/zi

7 Taxa de concesionare si taxa de inchiriere spatii/teren se incaseaza conform Contractelor
incheiate intre parti.

S.Taxa divort pe cale administrativa 600 lei;
9. Taxa pentru terenul utilizat in scopul de comunicatii electronice 5 lei/ stalp/an

In vederea dreptului de acces pe proprietatea publica, solicitantul este obligat sa incheie un
contract de inchiriere sau concesiune eu titularul dreptului de administrare stabilit prin lege, teren folosit pentru
amplasarea stalpilor necesari la retelele de comunicatii electronice.

Taxele speciale se incaseaza numai de la persoanele f"lZicesi juridice care beneficiaza de serviciul
public de interes local potrivit regulamentului de organizare siu functionare a acestuia la cele care sunt obligate
potrivit legii sa efectueze prestatii ce intra in sfera de activitate a acestuia.

FACILITATI PENTRU PERSOANE FIZICE

Impozitul pe cladiri, teren,impozit miloace de transport si taxa pentru eliberarea unei autorizatii pentru
desfasurarea activitatilor economicenu se datoreaza de catre persoanele cu handicap gray sau accentuat si Gradull.
Impozitul pe cladiri nu se datoreaza pentru cladirea unei persoane f"lZicedaca:

a) cladirea este locuinta noua realizata in conditiile legii locuintei nr.1l4/1996 republicata
b) Cladirea este realizata pe baza de credite in conformitate cu OGnr.19/1994
Scutirile de impozit prevazute anterior se aplica pentru 0 cladire timp de 10 ani de la data dobandirii acesteia.
In cazul instrainarii cladirii seutirea de impozit nu se aplica noului proprietar
Nu sedatoreaza impozit pe teren pentru :

teren al unui cult religios, cimitir, crematoriu
terenuri ale institutiilor de invatamant
terenuri legate de sistemele hidrotehnice
terenuri forestiere administrate de culte religioase cu exceptia celor folosite in seop economic.
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